7 /2020. (Vl.09.) rektori-kancellári közös utasítás

a MOME Alapról
Preambulum

Magyarország Kormánya az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó
humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének
megóvása érdekében Magyarország egész területére 2020. március hó 11. napján a veszélyhelyzet
kihirdetéséről szóló 40/2020. (111.11.) Korm. rendelet alapján veszélyhelyzetet hirdetett ki. A
járványügyi veszélyhelyzet szignifikáns hatást gyakorol a gazdaságra, a társadalomra és ezáltal a
foglalkoztatásra irányuló jogviszonyokra is, amelyek közvetlen és közvetett eredményeként a
foglalkoztatásra irányuló jogviszonyok alanyai átmenetileg korlátozottan képesek jogainak
gyakorlására és kötelezettségeinek teljesítésére.
A XXI. század elején felértékelődött a design és a kreatív innováció szerepe, és kiemelt hangsúlyt kap a
szakterületek közötti kooperáció. Ezen megatrendre építve a magyar innováció, kreativitás nemzeti
intézményeként, a hagyományos egyetemi értékek megtartása mellett a Moholy-Nagy Művészeti
Egyetem (továbbiakban: MOME vagy Egyetem) alakítja és bővíti feladatköreit: Kreatív Ipari
Tudásközpontként a K+F+I, a tudástranszfer, az inkubáció, a hálózatosodás, és új digitális tematikák
fejlesztése kerül a középpontba.
A MOME 2020-2030 között Európa meghatározó, progresszív, kreatív oktatási és kutatási központjává
kíván válni, amely versenyképes a világ élvonalbeli design egyetemeivel. A MOME design innovációs
szolgáltató központként növeli a hazai gazdaság versenyképességét, többek között
információtechnológiai, építőipari, valamint audiovizuális tartalomipari szektorok szereplőivel,
vállalkozásokkal együttműködve.
A fentiekre tekintettel az alábbi rektori-kancellári utasítást adjuk ki:
1. § Az Egyetem - a Preambulumban foglaltakra tekintettel - létrehozza a MOME Alapot (a
továbbiakban: Alap, angolul MOME Fund), amely az Egyetem művészeti, kreatív, kutatás-fejlesztési,
innovációs, továbbá pályázati és projektmegvalósítási tevékenységét támogató, illetve a járványügyi
veszélyhelyzet által okozott negatív pénzügyi hatásainak mérséklését szolgáló, egyetemi, elkülönített,
pénzügyi forrás.
2.

§

Az Alap rendeltetése, hogy
a) mérsékelje a járványügyi veszélyhelyzet által okozott negatív pénzügyi hatásokat;
b) különös méltánylást érdemlő esetekben támogassa az Egyetem foglalkoztatottjait, hallgatóit,
DLA és PhD-hallgatóit (a továbbiakban: egyetemi polgárok);
c) kiszámítható és biztos forrásként segítse és ösztönözze az Egyetemen folyó művészeti, kreatív,
kutató-fejlesztő tevékenységet, a keletkező kutatási eredmények, szellemi alkotások
oltalomban részesítését, az oltalom fenntartását és védelmét az ötlet keletkezésétől a
piacosításig;
d) meghatározott feltételek mellett kiegészítő pénzügyi támogatást nyújtson az egyetemi
polgárok és szervezeti egységek művészeti, kreatív, kutatás-fejlesztési és innovációs pályázati
és projektmegvalósítási tevékenységéhez;
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e)

forrásokkal támogassa az egyetemi kutatásokban, projektekben létrejövő szellemi alkotások
üzleti hasznosítását, beleértve a piackutatást, partnerkeresést, kapcsolatépítést, marketing
tevékenységet, kiállításokon, üzleti találkozókon való részvételt is.

3. § A jelen utasítás hatálya kiterjed
a)

az Egyetemmel foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban álló személyekre;

b)

az Egyetemmel hallgatói jogviszonyban álló személyekre;

c)

az Egyetem DLA és PhD hallgatóira.

4. § Az Alap forrása az alábbiakból tevődik össze:
a)

természetes személyek, jogi személyek, valamint jogi személyiséggel nem

rendelkező

szervezetek által a MOME Alap számlájára érkező adományok;
b)

az

Egyetem

költségvetéséből

a jelen

Utasításban

meghatározott célokra

elkülönített

pénzeszközök;
c)

az Egyetemen létrejött egyes szellemi tulajdonok, illetve szerzői jogok értékesítéséből,
hasznosításából, a hasznosítás más részére történő engedélyezéséből, továbbá teljes vagy
részleges átruházásából származó bevételek.

5. § (1) Az Alapból belső pályázati úton és - kérelemre - egyedi támogatási döntés alapján adható
támogatás.
(2) Kérelem előterjesztésére a jelen Utasítás 3. §-ban felsorolt személyek jogosultak.
6. § (1) Az Alap felhasználásáról, a beérkezett kérelmek (a továbbiakban együttesen: Kérelmek)
támogatásáról az Alap Tanácsa (a továbbiakban: Tanács) által felállított szakmai bizottság (a
továbbiakban: Bizottság) előterjesztése alapján a Tanács dönt.
(2) A Tanács tagjai:
a)

a rektor;

b)

a kancellár;

c)

a gazdasági igazgató;

d)

a rektorhelyettesek.

(3) A Bizottság tagjait a Tanács jelöli ki és bízza meg határozatlan időtartamra.
(4) A Bizottság feladata:
a)

a beérkezett Kérelmek feldolgozása, és a Kérelmek tartalmi vizsgálata;

b)

a Kérelem beérkezésétől számított 15 napon belül szakmai állásfoglalás, javaslat készítése;

c)

előterjesztés készítése a beérkezett kérelmekről.

(5) A Bizottság az általa készített előterjesztést haladéktalanul megküldi a kancellárnak.
7. § (1) A Tanács testületi ülésen vagy elektronikus úton, ülés tartása nélkül hoz döntést a Kérelmeket
illetően;

hatáskörét együttesen, testületként gyakorolja, és szükség szerint ülésezik. Az

ülés

összehívását - a Bizottság előterjesztése alapján - a kancellár kezdeményezi elektronikus úton az ülés
formájának,

adott

esetben

helyszínének,

időpontjának,

valamint

a

Bizottság

által

készített

előterjesztésnek a közlésével legkésőbb a tervezett időpont előtti harmadik munkanapon. A Tanács
titkári feladatait a kancellár látja el.
(2) A Tanács határozatképes, ha az ülésen legalább 3 tag jelen van, akik közül az egyik a rektor vagy
kancellár. A Tanács munkáját a Tanács testületi üléseire esetenként meghívott, szavazati joggal nem
rendelkező szakértők segíthetik.
(3) A Tanács döntéseit egyszerű többséggel hozza meg. Szavazategyenlőség esetén a rektor távollétében a kancellár - szavazata dönt. A bizottsági ülésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely
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tartalmazza az ülésen hozott döntéseket. A döntéshozatal érvényességét és eredményét a rektor távolléte esetén a kancellár - állapítja meg.
(4) A rektor vagy a kancellár kezdeményezésére a Tanács ülésen kívül elektronikus úton szavazhat és
hozhat döntést, az alábbi feltételek szerint:
a)

a döntés meghozatala során a szavazásban résztvevők személye, a határozatképesség hitelt
érdemlően megállapítható,

b)

legalább három munkanappal a szavazás kezdő időpontját megelőzően a Bizottság által készített
előterjesztést el kell juttatni a tagok számára azzal, hogy a szavazásra legalább egy munkanapot
kell biztosítani,

c)

a Tanács elektronikus úton hozott döntéséről jegyzőkönyv került felvételre, és a Tanács döntése
határozatba lett foglalva.

(5) A Tanács az általa hozott döntésről 8 (nyolc) napon belül írásban vagy elektronikus úton értesíti a
kérelmezőt.
8. § A jelen Utasítás kihirdetésének napján lép hatályba.

Budapest, 2020. június hó 9. napja

°ToJ'ef DLA

-=

Dr. Nagy Zsombor
kancellár

rektor
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